Sivil Düşün Hayvan Hakları Özel Kotası
Hayvan hakları alanında uluslararası düzenlemeler 1950 sonrasında Avrupa ülkelerinin
gündemine geldi. Bu çerçevede Avrupa Konseyi’nin 1969 yılında gerçekleştirdiği Hayvanların
Taşınmasına Dair Konvansiyonu uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ilk etkinliklerden biri
olarak kabul edilir. Sonraki yıllarda gerek çiftlik hayvanları gerekse deney hayvanları alanında
girişimler artırılmıştır. 1992 yılında İsviçre, anayasasında hayvanların korunmasını tanımlayan
ilk ülke oldu. Avrupa Birliği 1997 yılında Avrupa topluluğunu oluşturan antlaşmaya
Hayvanların Korunması Protokolü’nü (The European Union's Protocol on Animal Protection)
EK olarak ekledi. Bu protokol Avrupa Adalet Divanı tarafından hayvan hak ihlallerinde
dayanak olarak kullanılmaya başladı.
2009 yılında Lizbon Antlaşması ile düzenlenen Tarımsal Amaçlar için Tutulan Hayvanların
Korunması Konvansiyonu (European Convention for the Protection of Animals Kept for
Farming Purposes) kabul edildi 1. Avrupa Birliği 2012 yılında Hayvan Refahı Stratejisini
geliştirdi2.
Sivil Düşün hak temelli yaklaşımın bir parçası olarak hakların tüm canlıları kapsaması ilkesi
gereği Türkiye’de hayvan haklarına özel kota ayırmıştır. Bu çerçevede Avrupa Birliğinin
hayvan hakları alanında geliştirdiği standartların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Özel kota çerçevesinde en az 10 aktivist/STÖ çalışmasına destek verilecektir. Talep üzerine
sayı artırılacaktır. Başvurularda ilk gelen uygun çalışmaya öncelik verilecektir. Bu çerçevede
özel kota alanından gelen başvurular standart başvurulardan önce değerlendirilecektir.
Aşağıdaki çalışma alanları örnek olarak verilmiştir ve farklı alanlarda hayvan hakları
süreçlerini geliştirecek çalışmalara destek verilecektir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hayvanlara yönelik hak ihlallerinin raporlanması ve hak ihlallerinin görünür kılınması
Kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği çalışmalarının geliştirilmesi,
Yerel, bölgesel ve ulusal savunuculuk ve kampanyaların geliştirilmesi,
Hayvan hakları alanında ağ ve platformların oluşturulması,
Uluslararası iyi örneklerin incelenmesi, uluslararası STÖ’ler, ağlar ve platformlar ile iş
birliklerinin geliştirilmesi,
Okullara yönelik hayvan hakları ile ilgili müfredat geliştirilmesi,
Üniversitelerde hayvan hakları araştırma merkezleri oluşturulması
Yerel, bölgesel, ulusal medya kuruluşları ve sosyal medya araçları aracılığı ile hayvan
haklarının görünürlüğünün arttırılması

1https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_european_convention_protection_ani

mals_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/strategy_en
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•
•

Var olan yasaların uygulanmasına yönelik savunuculuk ve kampanya çalışmaları
hazırlanması
Yerel yönetimlere bağlı olarak kurulan barınakların sivil toplum örgütleri ve
aktivistler tarafından izlenmesi ve katılımcı modellerin geliştirilmesi örnek çalışma
alanlarıdır.

Hayvan Hakları Öncelikli Destek Alanı aşağıdaki talepleri desteklemeyecektir:
•
•
•

Sokak hayvanları için mama alınması
Barınak kiraları
Sağlık giderleri ve benzeri hizmet tarzı çalışmalar…

Başvuru ve uygulamaya ilişkin kurallar, detayları web sayfamızda belirtildiği gibi özel kotalar
için de geçerli olacaktır.
http://sivildusun.net/destekler/
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